
 وسایل نقشه برداری 

 :ضًَس هی ثٌسی عجمِ ًَع 2 زض ولی عَض ثِ ضٍز هی وبض ثِ ًمطِ تْیِ ٍ ثطزاضی ًمطِ زض وِ ٍسبیلی

 : اظ ػجبضتٌس وِ ضَز هی استفبزُ آًْب اظ وبض اًجبم هٌظَض ثِ ظهیٌی ػولیبت زض وِ ٍسبیلی: الف

  ظهیي زض ًمبط وطزى هطرع ثِ هطثَط ٍسبیل ●

  اهتسازّب تؼییي ثِ هطثَط ٍسبیل ●

  هسبفت ٍ عَل گیطی اًساظُ ثِ هطثَط ٍسبیل ●

  ظٍایب ٍ ضیت گیطی اًساظُ ثِ هطثَط ٍسبیل ●

  اضتفبع اذتالف تؼییي هطثَط ٍسبیل ●

 هؼوَالً وِ گطزز هی استفبزُ ًمطِ تطسین ٍ هحبسجبت اًجبم هٌظَض ثِ آًْب اظ وبض زفتط زض وِ ٍسبیلی -ة

 . ّستٌس تطسین ٍ وطی ًمطِ ٍسبیل ّوبى

 : ضًٍس هی ثىبض ظهیي زض ًمبط وطزى هطرع ثطای وِ ٍسبیلی

 آٌّی وَچه هید یه اظ ًمبط ثْتط ًوَزى هطرع ثطای ٍ ضًَس هی وَثیسُ ظهیي زض وِ چَثی هیرْبی -1

 . ًوبیٌس هی استفبزُ ضس ذَاّس وَثیسُ آًْب ضٍی وِ( وجطیتی هید)

 . ضًَس هی وَثیسُ ظهیي زض غیطُ ٍ ، زجی ، اسفبلتی ظهیٌْبی زض وِ آٌّی هیرْبی-2

 ٍ وٌٌس هی هطرع ، یب+  ضىل ثِ ػالهت یه وطزى حه ثب ضا ثطزاضی ًمطِ ًمبط سٌگی ظهیٌْبی زض -3

 . ضَز هی استفبزُ ضٍغٌی ضًگ اظ ثبضس هَلتی ًمبط ثرَاٌّس اگط

 ّبی هىؼت غَضت ثِ وِ زائوی ّبی ًطبًِ اظ ثبضٌس ثبثت ظهیي زض هسیسی هست ثبیس وِ ًمبعی ثطای -4

 . وٌٌس هی استفبزُ ضَز هی ًبهیسُ( B.M) هبضن ثٌچ ثٌبم ٍ ثتٌی

 آى زاذل زض وِ ضسُ سبذتِ هتط سبًتی 60 اضتفبع ثِ ٍ 20،0 هتَسظ اثؼبز ثِ هؼوَالً ثتٌی ّبی ًطبًِ ایي

 اظ ضَز هی هطرع غیطُ ٍ ثتٌی ًطبًِ ، ضًگ ، هید ثِ وِ ًمبعی آًىِ ثطای اًس گصاضزُ وبض فَالزی هیلِ ًیع

 . وٌٌس هی استفبزُ غیطُ ٍ غالي ، پطچن اظ هؼوَالً گطزز ضٍیت زٍض

 

 



 : غالي ◄

 هستمط ًمبط ضٍی آًطا وِ سبًتیوتط چٌس تب 2 هتَسظ لغط ٍ هتط 2 عَل ثِ چَثی یب فلعی ًیعُ اظ است ػجبضت

 ٍ ضًَس هی سَاض یىسیگط ضٍی وِ ثبضٌس ضسُ سبذتِ ّبیی لَلِ اظ است هوىي فلعی غالٌْبی.وٌٌس هی

 ضسُ استفبزُ ًیع پطٍغوتَض اظ ضت زض ًمبط تؼییي ثطای اٍفبت گبّی زٌّس هی تطىیل ضا هتفبٍتی عَلْبی

 ًَن ثبًیبً ضَز هستمط لبئن وبهالً ثبیس ضَز هی ًػت ًمغِ ضٍی وِ غالي یب پطچن وِ است آى هْن ًىتِ. است

 ًمطِ ووه ثَسیلِ غالي است هوىي ثطزاضی ًمطِ ػولیبت ثؼضی زض. ثبضس زاضتِ لطاض ًمغِ ضٍی وبهالً غالي

 ٍسیلِ ثِ پطچن غَضت ثِ ضا آى ثبضس ًمغِ ضٍی غالي ثبیس هسیسی هست اگط ٍ ضَز زازُ لطاض ًمبط ضٍی ثطزاض

 . وٌٌس هی هْبض فلعی ّبی سین

 : هسضج ًَاضّبی ◄

 ػطؼ ثِ ًَاضّبیی اظ ػجبضتٌس ضسٌس هی فطٍش ثِ تجبضت زض ای پبضچِ یب فلعی هتط ًبم ثِ وِ هسضج ًَاضّبی

 حتی ٍ هتطی50 ، هتطی30 – هتطی20 ، هتطی10 عَلْبی ثِ هؼوَالً ٍ ثَزُ هسضج وِ سبًتیوتط یه

 تَاى هی ثبضس هؼلَم آًْب حمیمی عَل اگط ٍ ثَزُ هسضج سبًتیوتط ثِ هؼوَالً ًَاضّب ضًَس هی زیسُ هتطی100

 ثَزُ ًعى ظًگ فَالز جٌس اظ آًْب فلعی ًَع. گطزز گیطی اًساظُ سبًتیوتط ًین زلت حسٍز تب آًْب ثب ضا فَاغل

 زّس هی ظیبزی ثؼس تغییط ضٍز، هی وبض ثِ زلت ون وبضّبی ثطای وِ آى ای پبضچِ ًَع ٍ است ضىٌٌسُ ٍلی

 زض ظیطا است ّوطاُ سٌج وطص ثب فَالزی ًَاضّبی ثؼضی. است تط ضاحت آى ثطزى وبض ثِ سجىی ًظط اظ ٍلی

 گبّی.گطزز استبًساضز اًساظُ ثِ ًَاض عَل وِ ضَز ٍاضز وططی فلعی ًَاض ثِ ثبیس هسبفت گیطی اًساظُ هَلغ

 ًَع اظ لسین زض. وٌٌس هی استفبزُ است هؼیٌی همساض آى عَل وِ اًَاض سین ثٌبم هرػَغی سین اظ اٍلبت

 ًمطِ اظ ًَػی ّن ػلت ّویي ثِ ٍ وطزًس هی استفبزُ زاضتٌس عَل هتط سبًتی 10 آى ّبی زاًِ وِ ظًجیطی

 . است ػطٍف م ظًجیط ثب ثطزاضی ًمطِ ًبم ثِ ثطزاضی

 : اهتساز تؼییي ثِ هطثَط ٍسبیل ◄

 لبثل ًیع غالي زٍ ٍسیلِ ثِ ضا آى هؼَالً وِ ضَز هی هطرع آى ًمغِ 2 ٍسیلِ ثِ اهتسازّب ثطزاضی ًمطِ زض

 . وٌٌس هی ضٍیت

 : ضبلَل ◄

 زض وِ ثبضس سٌگیي لسضی ثبیس ثطزاضی ًمطِ ضبلَل. است ًمغِ ّط زض لبئن ذظ اهتساز تؼییي ٍسیلِ ضبلَل

 . ًگطزز هٌحطف هالین ثبزّبی ٍظش اثط

 



 : هسبحی گًَیبی ◄

 ذبضج زض ٍالغ ًمغِ اظ یب ٍ وطز اذطاج آى اظ ػوَزی اهتساز یه ثط ٍالغ ًمغِ اظ تَاى هی وِ است ای ٍسیلِ

 اظ ػجبضتست آًْب تطیي سبزُ. ضَز هی سبذتِ هرتلف اًَاع ثِ گًَیب ایي.آٍضز فطٍز ذظ ثط ػوَزی ذغی

 ٍجَز ضبذِ سغح ثط ػوَز ای تیغِ ضبذِ ّط اًتْبی زض ٍ است ّن ثط ػوَز ضبذِ چْبض زاضای وِ ای غفحِ

 ذغَط سبذتوبى ثٌبثط ٍ ضسُ تؼجیِ وَچىی سَضاخ آى همبثل تیغِ زض ٍ ضىبفی ّب تیغِ اظ یىی زض زاضز

 ثط ضا ًمغِ چٌبًچِ است ًػت لبثل ای پبیِ سِ ضٍی زستگبُ ایي ػوَزًس ّن ثط هتمبعغ ّبی تیغِ ثیي ٍاغل

 گًَیبی زیگط ًَع زٍ. زّس هی ًطبى ضا ػوَز جْت اهتساز ضَز هٌغجك اهتساز ثط ثغَضیىِ زّین لطاض اهتساز

  هٌطَزی ٍ ای آیٌِ گًَیبی اظ ػجبضتست وِ ضسُ سبذتِ هسبحی

 : ای آیٌِ هسبحی گًَیبی+ 

 تَاى هی ٍ ضسُ ًػت فلعی غفحِ ضٍی زٌّس هی تطىیل زضجِ 45 ظاٍیِ ّن ثب وِ وَچه ثسیبض آیٌِ زٍ

 اًؼىبس زٍثبض اظ پس وٌس ثطذَضز آیٌِ ثط وِ ای اضؼِ اًىسبض لَاًیي عجك ثط. وطز آٍیعاى آى ظیط ضا ضبلَلی

 . ضًَس هی ذبضج ٍضٍزی اهتساز ثط ػوَز

 

  ای آیٌِ گًَیبی زض ثبظتبة ٍ تبثص هسیط

 : هٌطَضی هسبحی گًَیبی+ 

 ظاٍیِ ٍ ضسُ اًسٍز جیَُ آى ٍجِ زٍ وِ ضلؼی پٌج هٌطَض یه اظ هسغح آیٌِ زٍ ثجبی هٌطَضی گًَیبی زض

 ظاٍیِ چَى وِ است آى ای آیٌِ گًَیبی ثط آى هعیت. گطزز هی استفبزُ ثبضس هی زضجِ 45 ٍجِ زٍ ایي ثیي

 . ًساضز وبض ضوي تػحیح ٍ وٌتطل ثِ احتیبجی ثٌبثطایي است ثبثت آى زضجِ 45

 

 : ًوب لغت ◄

 ٍ است ضسُ سبذتِ اهتسازّب هغٌبعیسی( گطا) سوت گیطی اًساظُ ثطای وِ است ای ٍسیلِ ًوب لغت

 : اظ اًس ػجبضت آى اغلی لسوتْبی

 ع -

 . وٌس ًَسبى هتؼبزل ٍ آظاز عَض ثِ تَاًس هی لبئوی پبیِ ضٍی وِ هغٌبعیسی لطثه



 . ضَز هی تؼییي آى ضٍی اظ اهتسازّب سوت وِ هسضج هحیغی زایطُ -

  ضٍی ًطبًِ ذظ -

 هرػَظ زٍضثیٌْبی ضٍی ًوب لغت گبّی ٍ ضٍز هی وبض ثِ جْت تؼییي ثطای هستمل عَض ثِ ًوب لغت گبّی

 ثِ هغٌبعیسی ػمطثِ عطف یه.ضَز هی ًػت ضًَس هی هَسَم Compass تئَزٍلیت ثٌبم ثطزاضی ًمطِ

 زض 360 تب غفط اظ هسضج هحیغی زایطُ.است هتَجِ هغٌبعیسی ضوبل عطف ثِ ّویطِ ٍ ضسُ ضًگ تیطُ ضًگ

 ٍ ضوبل هؼطف وِ N ٍ S حطف 1۸0 ٍ غفط زضجبت همبثل زض ٍ است هسضج سبػت ّبی ػمطثِ حطوت جْت

 . است ضسُ ًَضتِ است جٌَة

 ضىبف یه زاضای زیگطی ٍ سَضاخ یه زاضای یىی وِ ًوبست لغت غفحِ ثط ػوَز تیغِ زٍ ضٍی ًطبًِ ذظ

 ایجبز ضا ضٍی ًطبًِ)  سغح همبثل تیغِ ضىبف ٍ تیغِ یه سَضاخ ضسُ ًػت ًبظوی سین آى ٍسظ زض وِ است

 لطاض ّن اهتساز زض ضا ًوب لغت ضٍی ًطبًِ ذظ ثَسیلِ اگط. گیطز لطاض ثبیس سَضاخ پطت چطن وِ( وٌس هی

 ذَاّس ًَسبى چٌس اظ پس هحیغی زضجبت همبثل زض ایستس هی ضوبل سوت ثِ ّویطِ وِ آى ػمطثِ زّین

 . ضَز هی لطائت هحیغی هسضج زایطُ ضٍی هغٌبعیسی ضوبل جْت ثب اهتساز ظاٍیِ غَضت ایي زض وِ ایستبز

 زیگط ًَع. است یىی آًْب ّوِ ولی اغَل وِ ضسُ سبذتِ هتفبٍتی هتؼلمبت ثب ٍ هرتلف اًَاع ثِ ًوبّب لغت

 ثطزاضی ًمطِ زٍضثیي تَجیِ ثطای فمظ وِ ضٍز هی ثىبض ثطزاضی ًمطِ زض زٌّسُ اًحطاف جؼجِ ثٌبم ًوب لغت

 پبیِ ضٍی ضىل هستغیل جؼجِ زاذل وِ هغٌبعیسی ػمطثِ اظ است ػجبضت آى ٍ. است ثطزاضی ًمطِ ترتِ یب

 . زّس هی ًطبى ضا ضوبل جْت آى ضًگ آثی لسوت وٌس ًَسبى تَاى هی لبئوی

 هغٌبعیسی ػمطثِ وِ زّین لطاض عَضی اًس ًوَزُ ًػت آى ضٍی ضا زٌّسُ اًحطاف جؼجِ وِ ای ٍسیلِ اگط

 . است ضسُ تَجیِ هغٌبعیسی ضوبل سوت زض ثطزاضی ًمطِ ٍسیلِ لطالطٍی ذظ گیطز لطاض ضوبل ػالهت ضٍی

 ( Clinometer) سٌج ضیت ◄

 ذالغِ ثغَض ٍ گطفت اًساظُ لبئن ذظ ثب ضا اهتساز ّط ظاٍیِ یب ظهیي ضیت آى ثب تَاى هی وِ است ای ٍسیلِ

 زض ضبلَل هبًٌس جبظثِ لَُ اثط زض ایست ٍظًِ ثِ هتػل وِ اًسوس یه ٍ لطاٍلطٍی یه اظ است ضسُ تطىیل

 هی هطرع افك ثب ضا لطاٍلطٍی ذظ ظاٍیِ هسضجی زایطُ همبثل زض اًسوس ذظ ٍ گیطز هی لطاض لبئن اهتساز

 . است ضسُ سبذتِ آى السبم ٍ اًَاع اغَل ّویي عجك ثط وٌس

 : هسضج ضبذع ◄



 ضبذع اظ وٌٌس هی تؼییي ضا ًمبط ثیي اضتفبع اذتالف وِ تطاظیبثی وبضّبی زض هرػَغبً ٍ ثطزاضی ًمطِ زض

 15 حسٍز آى ػطؼ ٍ ثَزُ هتط 4 آى عَل وِ ثعضگی وص ذظ اظ است ػجبضت آى ٍ. ضَز هی استفبزُ هسضج

 هؼوَالً است هطىل هتطی 4 ضبذع ًٍمل حول چَى. ثبضس هی سبًتیوتط 3 تب 2 آى ضربهت ٍ هتط سبًتی

 ضًگ ثب هرتلف اًَاع ثِ ضبذع زضجبت. ضَز هی تطىیل اًس ضسُ لَال ّن ضٍی وِ تىِ 2 اظ ٍ ثَزُ تبضًَسُ

 ضٍی اػساز سبًتیوتط 10 ثِ سبًتیوتط 10 ّط. ضَز هی زیسُ ظیط ضىل زض آى اًَاع ٍ ضسُ هطرع آى ضٍی

 ثطای زستگیطُ 2 ضبذع پطت زض است ضسُ شوط ًیع ػسز یب ػالهت یه عَل هتط ّط ثطای ٍ ضسُ ًَضتِ آى

 آى ثِ وطٍی وَچىی تطاظ ًگْساضز لبئن عَض ثِ ضا ضبذع ضبذػساض، آًىِ ثطای ٍ ضسُ ًػت آى ًگْساضتي

 . وٌٌس هی هتػل

 : گبُ تىیِ ◄

 چَثی هیرْبی لجالً ثلىِ زٌّس ًوی لطاض ظهیي ضٍی ضا ضبذع زلیك ذیلی ٍ زلیك ًسجتبً تطاظیبثی ػولیبت زض

 زلت ظهیي زض ضبذع ضفتي فطٍ اثط زض تب زٌّس هی لطاض آى ضٍی ضا ضبذع ٍ ثطزُ فطٍ ظهیي زض آٌّی یب ٍ

 . ًطَز ون ػولیبت

 تیع پبیِ سِ زاضای ٍ ضسُ سبذتِ آّي یب چسى اظ وِ ثطًس هی وبض ثِ ضا هتحطوی گبّْبی تىیِ اٍلبت گبّی

 زٍ گبّْب تىیِ ایي اظ ثؼضی زض. ضًَس هی گبُ تىیِ جبًجی حطوت هبًغ ضفتِ فطٍ ظهیي زض وِ است وَچه

 . وٌٌس هی استفبزُ آًْب اظ زلیك تطاظیبثیْبی زض وِ ضَز هی زیسُ آى ضٍی ثطآهسگی

 : تطاظ ◄

 تطاظ ضَز هی تٌظین ثطزاضی ًمطِ اسجبثْبی توبم ثب تمطیجبً وِ ثطزاضی ًمطِ زض هْن ثسیبض ٍسبیل اظ یىی

 ّبی زٍضثیي ثب ّن ٍ است استفبزُ هَضز سغح یه یب ذظ یه وطزى افمی ثطای تٌْبیی ثِ ّن تطاظ. است

 وِ ای ضیطِ لَلِ یه اظ است ضسُ تطىیل تطاظ.ضٍز هی وبض ثِ آًْب هحَض ًوَزى لبئن هٌظَض ثِ ثطزاضی ًمطِ

 حجبة فمظ ٍ وطزُ پط( اتط ، الىل) لجیل اظ سیبل ثسیبض هبیغ آًطا زاذل ٍ ثَزُ ووی ثسیبض اًحٌبی زاضای

 ایي ٍ ًوَزُ ثبثت چَثی یب آٌّی هحفظِ زاذل ضا ای ضیطِ لَلِ ایي است هبًسُ ثبلی آى زض َّا وَچىی

 ضیطِ ٍسظ زض. است ضسُ هتػل اتىب سغح ًبم ثِ زیگطی سغح ثِ لَال یه ٍ تٌظین پیچ ثَسیلِ هحفظِ

 زضجِ ضسُ هطرع لطهع ضًگ ثب آى ذظ زٍ وِ ٍسظ لسوت ٍ ضسُ ایجبز عطف زٍ زض لطیٌِ عَض ثِ زضجبتی

 ثط هوبس ذظ گیطز لطاض تٌظیوی زضجبت همبثل زض حجبة وِ هَلؼی ثبضس تٌظین تطاظ اگط. است تطاظ تٌظیوی

 است افمی حجبة ثط هوبس ذظ چَى ٍ. ثَز ذَاّس اتىبء سغح هَاظی ضَز هی ًبهیسُ تطاظ ّبزی وِ حجبة

 ثط هوبس ذظ) ٌّسسی ذظ اگط وِ است آى ثطای تٌظین پیچ ثبضس هی افمی ًیع تطاظ اتىبء سغح ثٌبثطایي

 . وطز تٌظین آًطا تَاى هی ًجبضس هَاظی اتىبء سغح یب( تٌظیوی زضجبت ٍسظ



 : ثٌبئی تطاظ+ 

 ًػت آى زض ضیطِ وِ است هحفظِ ّوبى اتىبء سغح فمظ ضس زازُ ضطح وِ است تطاظی هبًٌس ثٌبئی تطاظ

 آظهبیص اظ پس ثبض یه ٍلت چٌس ّط ثبیس لصا وطز تٌظین ضا آى تَاى ًوی چَى ثٌبیی تطاظ زض ٍ است ضسُ

 . وطز ضسن ضًگی هساز ثب ضیطِ ضٍی جسیسی ّبی ًطبًِ الصوط فَق

 : وطٍی تطاظ+ 

 ػطق یه اظ است ػجبضت ضٍز هی وبض ثِ ضبذع ًوَزى لبئن یب سغَح تمطیجی وطزى افمی ثطای وِ وطٍی تطاظ

 ایي عَضی اگط است هبًسُ ثبلی آى زض حجبثی ٍ ضسُ پط( الىل -اتط)  فطاضی هبیغ ضا آى زاذل وِ وطٍی چیي

 ا سغح ػوَزیجط چیي ػطق هطوع اظ ٍغل ذظ وِ ثبضین وطزُ ثبثت آى اتىبء سغح ثِ ًسجت ضا چیي ػطق

 ًطبًِ ًمغِ همبثل زض حجبة وِ گیطز لطاض عَضی تطاظ ّطگبُ ٍ ثَز ذَاّس ًتظین تطاظ غَضت ایي زض ثبضس تىبء

 سِ ثَسیلِ اتىبء سغح ٍ تطاظ هحَض ًسجی ٍضغ. ضس ذَاّس افمی اتىبء سغح ٍ ثَزُ لبئن تطاظ هحَض ثبیستس

 اظ پس وِ ضَز هی استفبزُ افمی وبهالً سغح یه اظ وطٍی تطاظ تٌظین ثطای ٍ است تٌظین لبثل وَچه پیچ

 . ثبیستس ًطبًِ ًمغِ همبثل زض حجبة ثبیس آى ضٍی تطاظ گطفتي لطاض

 : آًْب تٌظین ٍ هرتلف تطاظیبثْبی اًَاع ◄

  سبزُ تطاظیبة -1

  اضتفبػی حطوت پیچ ثب تطاظیبثْبی -2

  زٍتطاظُ تطاظیبة -3

  اتَهبتیه تطاظیبة -4

 : آًْب تٌظین ٍ تطاظیبثْب اًَاع ضطح ◄

 : سبزُ تطاظیبة+ 

(Dumpy Level )آًطا سبذتوبًی ّبی وبضگبُ زض هؼوَالً ٍ ثَزُ سبزُ ثسیبض سبذتوبى زاضای ّب تطاظیبة ایي 

 آى زٍضاًی حطوت هحَض ثب زٍضثیي ثسًِ ٍ ثَزُ زاذلی وبًًَی تٌظین زاضای تطاظیبثْب ایي زٍضثیي ثطًس هی ثىبض

 ثِ ضا حجبة تغییطات هسغحی آیٌِ ثَسیلِ ٍ ثَزُ ًػت زٍضثیي ثسًِ زض ای استَاًِ تطاظ. ثبضس هی یىپبضچِ

 . زیس تَاى هی سَْلت



 (: Level with Tilting Screw) اضتفبػی حطوت پیچ ثب تطاظیبة+ 

 حطوت پیچ ٍسیلِ ثِ وِ ثَزُ اضتفبػی حطوت زاضای زستگبُ لبئن هحَض ثِ ًسجت زٍضثیي تطاظیبة ایي زض

 زضجِ همبثل ضا ای استَاًِ تطاظ حجبة پیچ ایي ٍسیلِ ثِ لطائت ّط اظ لجل ّویطِ ٍ ضَز هی اًجبم اضتفبػی

 سبظی سس ، سبظی ضاُ ّبی پطٍغُ ثِ هطثَط ٍعبلؼبت اًجبم زض ثیطتط تطاظیبة ایي. زٌّس هی لطاض تٌظیوی

 . ضٍز هی وبض ثِ ػوَهی هٌْسسی ٍ سبظی وبًبل

 سیستن ٍ ثَزُ هجْع اضتفبػی حطوت پیچ ثب ضٍز هی وبض ثِ زلیك ػولیبت زض وِ تطاظیبثْبیی ولیِ هؼوَالً

 . ثبضس هی ثبًیِ حسٍز تب حجبة لطائت

 زض ٍ است ضسُ زازُ ضطح سبزُ تطاظیبثْبی ثطای وِ است تطتیجی ّوبى ثِ تطاظیبة ٍ تطاظ تٌظین ػول عطظ

 لبئن حطوت پیچ ٍسیلِ ثِ ضس هحبسجِ( correction) تػحیح همساض آًىِ اظ پس تطاظیبة تٌظین هَلغ

 لطائت ضبذع ضٍی زٍضثیي زاذل زض همساض ایي تب زّین هی حطوت هٌبست جْت زض آًمسض ضا تطاظ زٍضثیي

 . آٍضین هی تٌظیوی ّبی ًطبًِ ثیي اظ ضا تطاظ تػحیح پیچْبی ووه ثِ سپس ضَز

 : ضٍضسیجل تطاظیبثْبی+ 

 است زازُ تطىیل ضا ای پبضچِ یه جسن ٍ چسجیسُ زٍضثیي ثسًِ ثِ ثبثتی ثغَض تطاظ تطاظیبثْب ًَع ایي زض

 1۸0 است هٌغجك آى زیسگبًی هحَض ثب هحسَسی عَض ثِ وِ ذَز ٌّسسی هحَض حَل تَاًس هی زٍضثیي

 هحَض ثِ ًسجت تطاظ زٍضاى ایي اظ ثؼس ٍ وٌس هی حطوت آى ثب تطاظ زٍضاى ضوي زض ٍ وٌس زٍضاى زضجِ

 ٍ ثَزُ ثطىِ ضىل ثِ است ای لَلِ زاضای تطاظیبثْب ًَع ایي تطاظ گیطز هی ذَز ثِ ای لطیٌِ ٍضغ زیسگبًی

 ای ضیطِ لَلِ چَى. گیطز هی اًجبم(  لَثیبیی تطاظ) حجبة عطف زٍ اًغجبق سیستن ثَسیلِ حجبة لطائت عطظ

 حبلت زٍ اظ یه ّط زض حجبة وِ است تمسیوبت گًَِ زٍ زاضای آًْب تطاظ ضٍ ایي اظ است ثطىِ ضىل ثِ تطاظ

 ّط وِ. وطز تؼطیف تَاى هی آًْب ثطای ّبزی ذظ زٍ ثٌبثطایي ٍ گیطز هی لطاض آًْب اظ یىی همبثل زض زٍضثیي

 . ّستٌس زٍضثیي ٍضغ یه ثِ هطثَط وسام

 اظ پس ثبضس تٌظین تطاظ ٍلتی ٍ. ثبضٌس هَاظی وبهالً ّبزی ذظ زٍ وِ گَیٌس تٌظین ٍلتی ضا تطاظ ًَع ایي

 تٌظین ایي زض وَچىی ذغبی چٌبًىِ( زٍضثیي زیسگبًی هحَض ثب ّبزی ذظ ًوَزى هَاظی) تطاظیبة تٌظین

 حَل زٍضثیي زٍضاى اظ ثؼس ٍ لجل لطائت زٍ هسضج ضبذع ضٍی تطاظیبثی ػول هَلغ زض چَى ثبضس ثبلیوبًسُ

 . زاضت ًرَاّس ٍجَز ذغبیی ّیچگًَِ لطائت زٍ ایي هتَسظ زض ثٌبثطایي ضَز هی اًجبم زیسگبًی هحَض

 : اتَهبتیه تطاظیبثْبی+ 



 تٌظین اظ پس چَى ٍ ضَز هی ایجبز ای استَاًِ تطاظ ثَسیلِ تطاظ ذظ ضس زازُ آى ضطح وِ تطاظیبثْبیی زض

 حجبة) ثبضس افمی تطاظیبة ّبزی ٍلتیىِ ثٌبثطایي گطزز هی تطاظ ّبزی ذظ ثب هَاظی تطاظیبة زیسگبًی هحَض

 تطاظیبثْبی اذیط سبلْبی زض. ثَز ذَاّس افمی ًیع تطاظیبة زیسگبًی هحَض( گیطز لطاض تٌظیوی ًطبًِ همبثل زض

. ضَز هی ایجبز ًبهٌس هی( Compensator) آًطا وِ زیگطی سیستن ثَسیلِ تطاظ ذظ وِ ضسُ سبذتِ زیگط

 . ثبضس هی ظایس وبضذبًِ سبذت Ni2 هؼطٍف تطایبة یىی آى اًَاع اظ

 ( Theodolite) ظاٍیِ گیطی اًساظُ ٍسیلِ ◄

 ثطای گیطیْب اًساظُ ایي ٍ ضَز هی اًجبم هستوط عَض ثِ ثطزاضی ًمطِ زض لبئن ٍ افمی ظٍایبی گیطی اًساظُ

 ظٍایبی ضا آًْب وِ)  افمی ظٍایبی گیطی اًساظُ ثب. ضَز هی ٍالغ استفبزُ هَضز فضب زض ًمبط هَلؼیت تؼییي

 هی اضتفبػی ظٍایبی ضا آًْب وِ) لبئن ظٍایبی گیطی اًساظُ ثب ٍ افمی غفحِ زض ضا اهتسازّب( گَیٌس هی ًیع سوتی

 اًساظُ ثب لبئن ٍ افمی غفحِ زض سوتْب تؼییي ثٌبثطایي وٌٌس هی هطرع لبئن غفحِ زض ضا اهتساز( گَیٌس

 . ضَز هی اًجبم ظاٍیِ گیطی

 ( Theodolite) تئَزٍلیت ◄

 غفحِ ٍ افمی غفحِ زض(  لبئن ظٍایبی ، افمی ظاٍایبی)  ظاٍیِ گیطی اًساظُ ثطای وِ است اسجبثی تئَزٍلیت

 . وٌس هی گیطی اًساظُ هتفبٍتی زلتْبی ثب ضا ظٍایب وِ ضَز هی سبذتِ هرتلف اًَاع ثِ ٍ ضٍز هی ثىبض لبئن

 : اظ است ػجبضت تئَزٍلیت اغلی اػضبی

( Turnnion Axis) یب ثبًَیِ هحَض آًطا ٍ وٌس هی گطزش TT افمی هحَض حَل وِ Telescope زٍضثیي -1

 جْت ػسسی زاضای است هوىي ٍ ضسُ تطىیل زیبفطاگن ٍ چطوی ٍ ضیئی ػسسی اظ زٍضثیي ایي. ًبهٌس هی

 . ثبضس( Focusing) وطزى هیعاى

 هی ٍ ثبضس هی’ TT هحَض حبهل ٍ است ػوَزی ضبذِ زٍ ٍ افمی لسوتی زاضای وِ الیساز ًبم ثِ لسوتی -2

 افمی لسوت ضٍی ٍ ًبهٌس هی تئَزٍلیت اغلی هحَض ضا لبئن هحَض وٌس گطزش’ VV لبئن هحَض حَل تَاًس

 . ًوَز لبئن ضا تئَزٍلیت اغلی هحَض تَاى هی آى ثَسیلِ وِ است ضسُ ًػت تطاظی الیساز

 تمسیوبتی همبثل زض ای ًطبًِ ٍسیلِ ثِ تئَزٍلیت اغلی هحَض حَل الیساز گطزش: لوت یب هسضج زایطُ -3

 هسضج زایطُ ضٍی

 ثِ ًیع ثبًَی هحَض حَل تلسىَح چطذص ٍ ضَز هی زازُ ًطبى است ػوَز اغلی هحَض ثط آى سغح وِ افمی

 . ضَز هی وٌتطل لبئن هسضج زایطُ ٍسیلِ



 ثؼضی زض) پیچ سِ ثَسیلِ پبیِ ایي ٍ ضسُ سَاض آى پبیِ ضٍی تئَزٍلیت هرتلف لسوتْبی: تئَزٍلیت پبیِ -4

 هحَض سبذتوبى ثٌبثطایي. گطزز هی افمی ضًَس هی ًبهیسُ تٌظین پیچْبی ًبم ثِ وِ( پیچ چْبض تئَزٍلیتْب

 اغلی هحَض اگط ثبضس هی ػوَز ثبًَی هحَض ثط اغلی هحَض ًیع ٍ است ػوَز ثبًَی هحَض ثط تلسىَح ثػطی

 لطاٍلطٍی لبئن سغح تلسىَح چطذص سغح ٍ ثَزُ افمی ثبًَی هحَض گطزز لبئن تٌظین پیچْبی ٍسیلِ ثِ

 . ثَز ذَاّس

 زلیمتطیي الیساز.وٌٌس هی ًطبى هسضج زایطُ زضجبت همبثل زض( I) ًطبًِ ثَسیلِ فضب زض ضا سغح ایي ٍضؼیت

 زٍضاى اغلی هحَض حَل لمی ٍ اغغحىبن ثسٍى ٍ ًطم ثبیس عطفی اظ ظیطا است تئَزٍلیت هىبًیىی لسوت

 . ثبضس ػوَز اغلی هحَض ٍ ثػطی هحَض ثط ثبًَی هحَض عطفی اظ ٍ ًوبیس

  تئَزٍلیت تٌظین ◄

 ًساضتِ ػیجی وَچىتطیي ٍ وبهل حیث ّط اظ ثبیس ضٍز هی ثىبض ظاٍیِ گیطی اًساظُ هٌظَض ثِ وِ تئَزٍلیت

 ٍ ظهبى گصضت ػلت ثِ لىي ضَز هی اًجبم تئَزٍلیت لغؼبت سبذت زض وِ ظیبزی ثسیبض زلت ٍجَز ثب ثبضس

 تئَزٍلیت گبّگبّی وِ است الظم ًیستٌس ّن ذَثی ضطایظ غبلجبً وِ هرتلف ضطایظ زض آى ثطزى وبض ثِ

 جب ایي زض گیطز غَضت هترػػیي ثَسیلِ ثبیس ضَز اًجبم تئَزٍلیت زض ثبیس وِ ّبیی تٌظین.گطزز تٌظین

 . وٌین هی اضبضُ آًْب فْطست ثِ فمظ

 . ثبضس لمی ثسٍى ٍ ًطم ثبیس تئَزٍلیت حطوبت توبم -1

 افمی هحَض ثط لبئن زایطُ تمسیوبت هطوع ٍ ثبضس هٌغجك لبئن هحَض ثط ثبیس افمی زایطُ تمسیوبت هطوع -2

 ( الیساز ثب لوت هطوعیت.)ثبضس زاضتِ لطاض تئَزٍلیت

 . ثبضس ػوَز تئَزٍلیت اغلی هحَض ثط ثبیس افمی هسضج زایطُ تمسیوبت غفحِ -3

 ّبزی ذظ ثط اغلی هحَض ثبیس است گطفتِ لطاض تٌظین ًطبًِ همبثل زض ای استَاًِ تطاظ حجبة وِ ٍلتی -4

 . ثبضس ػوَز تطاظ

 (  Collimation ػسم. )ثبضس ػوَز افمی هحَض ثط ثبیس زٍضثیي زیسگبًی هحَض -5

 . ثبضس ػوَز اغلی هحَض ثط ثبیس زٍضثیي افمی هحَض -6

 گیطیْب اًساظُ ًتیجِ زض الومسٍض حتی الصوط فَق ّبی ذظ وِ وٌس اذتیبض عَضی ضا وبض ضٍش ثبیس ثطزاض ًمطِ

 . ضس ذَاّس شوط ظاٍیِ گیطی اًساظُ هَلغ زض ضٍش ایي ٍ ضَز حصف



 ( alidad)  الیساز ◄

 یب زاض زٍضثیي است هوىي لطاٍلطٍی ٍسیلِ ایي ثبضس هی ترتِ ضٍی اهتسازّب ضسن ٍ ضٍی ًطبًِ ٍسیلِ الیساز

 . ثبضس زٍضثیي ثسٍى

 :  هستمین زیس ثب الیساز+ 

 وص ذظ یه اظ است ػجبضت ٍ است هؼطٍف وٌٌسُ تطاظ الیساز یب زاض پیٌَل الیساز اسن ثِ الیسازّب ًَع ایي

 ّب تیغِ اظ یىی است ضسُ لَال تیغِ زٍ آى عطف زٍ زض ٍ ثَزُ ًػت ای استَاًِ تطاظ یه آى ضٍی وِ چَثی

 اظ یه ّط وِ ثبضس هی سَضاخ سِ زاضای زیگط تیغِ ٍ زاضز لطاض تبضی آى ٍسظ زض وِ است ضىبف یه ضبهل

 ظایسُ زٍ تطاظ عطفیي زض ٍ الیساز وص ذظ ضٍی زض زّس هی ضا لطاٍلطٍی سغح تطىیل همبثل تبض ٍ سَضاذْب

 . ضٍز هی وبض ثِ الیساز وطزى افمی ثطای وِ است هَجَز

 : زاض زٍضثیي الیساز+ 

 ثب زٍضثیي لطاٍلطٍی ذظ ٍ ضسُ هتػل آى ثِ ثطزاضی ًمطِ زٍضثیي وِ وص ذظ یه اظ ػجبضتٌس الیسازّب ایي

 هسضجی زایطُ ضٍی لطاٍلطٍی ذظ ضیت ٍ ثَزُ اضتفبػی حطوت زاضای الیساز زٍضثیي هَاظی وص ذظ لجِ

 . گطفت اًساظُ استبزیوتطی عطیمِ ثِ ًیع ضا فَاغل تَاى هی آًْب زٍضثیي ثب.ضَز هی لطائت

 : هسبفت گیطی اًساظُ ◄

 زلت الجتِ وِ ضَز هی اًجبم ثطزاضی ًمطِ زض غبلجبً ًمغِ زٍ ثیي فبغلِ گیطی اًساظُ یب عَل گیطی اًساظُ

 . است هتفبٍت هرتلف وبضّبی ثطای ّب گیطی اًساظُ

 اًساظُ زض ثبالذطُ ٍ ویلَهتط زض سبًتیوتط 15 ذغبی ثطذی زض ٍ ویلَهتط زض هتط یه ذغبی وبضّب اظ ثؼضی زض

 ًظط ّویي اظ ٍ است ًظط هَضز ویلَهتط زض هیلیوتط حتی ٍ ویلَهتط زض هتط سبًتی ذغب هجٌب ضلغ گیطی

 ًسجتبً گیطی اًساظُ هٌْسسی ثطزاضی ًمطِ وبضّبی زض.ضٍز هی وبض ثِ هسبفت گیطی اًساظُ زض هرتلفی ٍسبیل

 سبذتي لجیل اظ وبضّبیی زض 1/  20000 10000/1ٍ ٍ 5000/1 ًسجی زلت ٍ است العاهی هسبفبت زلیك

 زض. ضَز هجصٍل وبض ضٍش ٍ ٍسیلِ اًتربة ثطای وبفی زلت ثبیس هَالؼی چٌیي زض است العاهی پلْب ٍ تًَلْب

 الظم ظیبزی زلت غیطُ ٍ ضٍزذبًِ هسیط ٍ ثبعالق ، جٌگل ّبی وٌبضُ لجیل اظ ػَاضؼ هحل تؼییي ٍ ثطزاضت

 زض عطیمِ زٍ ولی عَض ثِ است، وبفی هستمین ّبی عطیمِ یب هسضج ًَاضّبی ثب سطیغ گیطی اًساظُ یه ًیست

 هبظ عطیمِ زض هستمین، غیط عطیمِ زیگطی ٍ هستمین عطیمِ یىی. ضٍز هی وبض ثِ هسبفت گیطی اًساظُ

 . الىتطًٍیىی ٍ هتطی تلِ یب ٍ ًَضی هتسّبی اظ هستمین غیط عطیمِ زض ٍ ضَز هی استفبزُ هسضج ًَاضّبی



 ضٍضْبی زض ٍ ضسس هی 1000000/1 حسٍز تب زلیك ثسیبض ّبی گیطی اًساظُ زض هستمین عطیمِ زلت

 . آیس هی زست ثِ 10000/1 ٍ 5000/1 زلت غیطُ ٍ استبزیوتطی ّبی عطیمِ لجیل اظ هٌْسسی

 اًساظُ زض وِ است ضٍضی ٍ ٍسیلِ زلیمتطیي ٍ سطیؼتطیي هسبفت گیطی اًساظُ الىتطًٍیىی ّبی عطیمِ اهطٍظُ

 .ضٍز هی وبض ثِ زلت ون ّبی گیطی اًساظُ ثطای ًَضی هتسّبی ٍ. ضَز هی استفبزُ آى اظ زلیك ّبی گیطی

 


